
Ředitel předal třináctý pohár
Kopaná je baví. O kom že to
mluvíme? Přece o žácích
Střední průmyslové školy
Trutnov, pro které jejich pe-
dagogové uspořádali již 13.
ročník turnaje v sálové kopa-
né o Pohár ředitele školy.

U studentů je velmi oblíbe-
ný, protože mají možnost se
vzájemně poměřit a také se
před pedagogy a ředitelem
školy blýsknout a výbornými
výkony si říct o nominaci na
okresní přebor.

Letos se základního kola
zúčastnilo 230 fotbalistů z 23
tříd školy. Odtud postoupilo
do finálových bojů osm nej-
lepších týmů, které se 25. led-
na sešly v trutnovské hale ZŠ
Komenského. Herní systém
finálové skupiny byl maxi-
málně spravedlivý, protože se
každá třída utkala se všemi
ostatními. Na vyvrcholení fi-
nálových bojů se přišel podí-
vat ředitel Vladislav Sauer,
který předával vítězům pu-
tovní pohár a další věcné ceny
pro nejlepší tři družstva. Spo-
lečněsJiřímFrancem,kterýje
předsedou Výboru pro výcho-
vu, vzdělávání a zaměstna-
nost zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje a zároveň
členem školní rady SPŠ Trut-
nov.

Vítězem letošního ročníku
se stala třída 2. IT (obor Infor-
mační technologie a manage-
ment), na druhém místě skon-

čila 1. A (obor Nástrojař) a na
třetímístodosáhla3. ITS(obor
Informační technologie a ma-
nagement a Slaboproudá elek-

trotechnika). Vyhodnotili
jsme a odměnili také nejlepší
střelce, jmenovitě Martina
Tůmu (3. ITS) a Matěje
Kalhouse (2.IT) za shodný po-
čet 6 vstřelených gólů ve finá-
le. Velice pěkně se nám pře-
dávala cena fair play pro Do-
minika Hrnčíře z třídy 2. IT.
Ten zastavil svoji útočnou ak-
ci, když zpozoroval soupeřova
obránce ležícího na zemi po
předchozím střetu s jiným
hráčem. V nadějné situaci se
vzdal možnosti dosáhnout
branky.

Děkujeme všem zúčastně-
ným aktérům zdařilé soutěže,
hráčům, pořadatelům i dvěma
odvážným dívkám, duu Sand-
ra a Sára, které o přestávce po-
bavily diváky svým tanečním
vystoupením. Karel Čichovský


